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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	a	Folha	de	Respostas	(Versão	do	Candidato)	reproduzida	ao	final	deste	caderno	apenas	para	marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“O poder para mudar o mundo está na mente subconsciente.” William James

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta.
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	

resposta solicitada em cada questão.
•	 assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões não assinaladas ou rasuras. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO:	Período	de	Sigilo	–	Não	será	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	de	decorrida	1	(uma)	
hora	do	início	das	provas.	O	candidato	não	poderá	fazer	anotação	de	questões	ou	informações	relativas	às	suas	respostas	no	Comprovante	
Definitivo	de	Inscrição	(CDI)	ou	em	quaisquer	outros	meios,	que	não	os	permitidos	no	Edital	e	especificados	na	capa	da	prova.	O	tempo	de	
duração	das	provas	abrange	a	distribuição	das	provas,	a	assinatura	da	Folha	de	Respostas	e	a	transcrição	das	respostas	do	Caderno	de	
Questões	da	Prova	Objetiva	para	a	Folha	de	Respostas.	O	candidato	não	poderá	utilizar,	em	hipótese	alguma,	 lápis,	 lapiseira,	corretivos,	
borracha,	 lápis-borracha	 ou	 outro	material	 distinto	 do	 constante	 no	Edital.	 Será	 proibido,	 durante	 a	 realização	 das	 provas,	 fazer	 uso	 ou	
portar,	 mesmo	 que	 desligados,	 telefone	 celular,	 relógios,	 pagers, bipe,	 agenda	 eletrônica,	 calculadora,	 walkman, notebook, palmtop, 
gravador,	 transmissor	/	receptor	de	mensagens	de	qualquer	tipo	ou	qualquer	outro	equipamento	eletrônico,	podendo	a	organização	deste	
Concurso	Público	vetar	o	 ingresso	do	candidato	com	outros	aparelhos	além	dos	anteriormente	citados.	Durante	o	período	de	 realização	
das	provas,	não	será	permitida	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos	ou	entre	estes	e	pessoas	estranhas,	
oralmente	 ou	 por	 escrito,	 assim	 como	 não	 será	 permitido	 o	 uso	 de	 livros,	 códigos,	 manuais,	 impressos,	 anotações	 ou	 quaisquer	 
outros	meios.	O	candidato	não	poderá	levar	o	seu	Caderno	de	Questões	da	Prova	Objetiva.	Ao	término	do	prazo	estabelecido	para	as	provas,	
os	três	últimos	candidatos	deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	sua	prova.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico  
<www.gestaodeconcursos.com.br>  no dia 2 de março de 2020.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
30 (trinta) questões	de	múltipla	escolha,	cada	uma	constituída	de	4	(quatro)	alternativas	
de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa, 7 (sete) 
questões de Legislação e 8 (oito) questões de Atualidades,	 todas	 perfeitamente	
legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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LíNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO:	 Leia	o	 texto	a	 seguir	 para	 responder	às	
questões de 1 a 4.

O bar que vende doses de oxigênio em Nova Déli, 
cidade tomada pela poluição

Com	 a	 cidade	 tomada	 pela	 poluição,	 um	 bar	 em	
Nova	 Déli,	 capital	 da	 Índia,	 vende	 doses	 de	 oxigênio	
aromatizado	 para	 a	 população.	 A	 promessa	 é	 que	 a	
inalação	ajuda	o	corpo	a	se	desintoxicar	de	poluentes.
O estabelecimento cobra dos clientes o equivalente a até 
R$	27	por	15	minutos	de	“ar	puro”.	Entre	as	opções	de	
aroma, estão menta e lavanda.
Nova	 Déli	 sofre	 com	 altos	 índices	 de	 poluição	 e	 até	
estado	 de	 emergência	 já	 foi	 declarado	 na	 cidade	 por	
esse	motivo.	E	o	problema	 também	afeta	outras	áreas	
do país.
Das	30	cidades	mais	poluídas,	22	estão	na	Índia,	segundo	
pesquisa	da	ONG	Greenpeace	e	do	IQ	AirVisual,	grupo	
baseado	na	Suíça.
Médicos	 questionam,	 no	 entanto,	 os	 benefícios	 da	
inalação	 de	 oxigênio	 como	 oferecido	 no	 bar,	 já	 que	 o	
problema é a baixa qualidade do ar na cidade, e não o 
baixo	nível	de	oxigênio.
Além	 disso,	 não	 há	 comprovação	 científica	 a	 respeito	
dos	benefícios	do	suplemento	de	oxigênio.

Disponível	em:	<https://www.bbc.com/portuguese/
geral-50580098>.	Acesso	em:	4	dez.	2019	(Adaptação).

QUESTÃO 1

Em	relação	ao	texto,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A) Os	efeitos	da	poluição	são	sentidos	em	diversos	
locais	do	mundo,	 inclusive	em	Nova	Déli,	sede	
do	governo	indiano.

B) Segundo	 o	 bar	 que	 comercializa	 as	 doses	 do	
gás,	 este	 pode	 colaborar	 ajudando	 o	 corpo	
humano a se livrar de poluentes.

C) A	venda	de	oxigênio	no	bar	se	deve	ao	excesso	
de	poluição	na	cidade	e	aos	benefícios	da	dose	
extra	de	oxigênio	no	corpo	humano.

D) O levantamento dos dados sobre as cidades 
mais	 poluídas	 é	 feito	 por	 organismos	 que	
possuem credibilidade internacional.

QUESTÃO 2

Releia este trecho.
“Das	 30	 cidades	 mais	 poluídas,	 22	 estão	 na	 Índia,	
segundo	 pesquisa	 da	 ONG	 Greenpeace	 e	 do	 IQ	
AirVisual,	grupo	baseado	na	Suíça.”
A	 palavra	 destacada	 indica,	 pelo	 contexto,	 que	 o	 IQ	
AirVisual

A) se	baseia	nos	parâmetros	suíços	de	controle	de	
qualidade do ar.

B) está	sediado	dentro	dos	limites	do	território	suíço.
C) utiliza	as	normas	de	qualidade	suíças	em	suas	

pesquisas.
D) possui	 competência	 suíça	 para	 atestar	 a	

qualidade do ar das cidades.

QUESTÃO 3

Releia este trecho.

“O	 bar	 que	 vende	 doses	 de	 oxigênio	 em	 Nova	 Déli,	
cidade tomada pela poluição”

A	oração	destacada	nesse	trecho	transmite	uma	ideia

A) restritiva.
B) conclusiva.
C) concessiva.
D) explicativa.

QUESTÃO 4

Releia este trecho.
O estabelecimento cobra dos clientes o equivalente a até 
R$ 27 por 15 minutos de “ar puro”.
Nesse	trecho,	as	aspas	foram	utilizadas	para

A) relativizar o conceito da expressão.
B) indicar	uma	citação.
C) marcar	comentário	do	autor	do	texto.
D) ironizar	a	venda	do	gás	aos	clientes.

INSTRUÇÃO:	 Leia	o	 texto	a	 seguir	 para	 responder	às	
questões 5 e 6.

Disponível	em:	<http://twixar.me/GRZT>.	 
Acesso	em:	4	dez.	2019	(Adaptação).

QUESTÃO 5

A	respeito	desse	texto,	pode-se	afirmar:

A) A	 situação	 exposta	 pelo	 texto	 é	 uma	 crítica	 à	
falta	 de	 consciência	 da	 população	 em	 relação	
aos	problemas	de	trânsito	das	grandes	cidades.

B) O	nível	 de	 poluição	 do	 ar	 gerado	 pelo	 carro	 é	
uma amostra do que acontece atualmente na 
sociedade	e	está	de	acordo	com	a	legislação.

C) A	 ironia	 do	 texto	 está	 explícita	 na	 situação	em	
função	 da	 poluição	 sonora	 provocada	 pelo	
motorista	do	automóvel.

D) O texto critica a hipocrisia das pessoas que 
defendem	uma	 ideia,	mas	que,	na	prática,	não	
executam	o	que	pregam.
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QUESTÃO 6

Os tempos verbais presentes no texto indicam que ele  
se trata de um texto do tipo

A) charge.
B) narrativo.
C) injuntivo.
D) cartum.

INSTRUÇÃO:	 Leia	o	 texto	a	 seguir	 para	 responder	às	
perguntas	de	7 a 10.

Poluição do ar

Você	já	parou	pra	imaginar 
o que polui o nosso ar? 
Em nossa cidade 
Ao nosso redor 
Em todo instante você pode encontrar 
A	fumaça	e	os	gases	liberados	pelas	fábricas 
E	os	automóveis 
A queima do lixo em incineradores 
Dos hospitais

Os	incêndios	na	floresta 
Na	mata	e	na	selva 
Também	provoca

Tudo	isso	é	combustão 
E	poluição	do	ar

A poeira que sai do chão 
Nas	ruas	não	asfaltadas 
E	sem	calçadão 
Os	gases	que	saem	dos	esgotos 
Das	fossas	mal	cuidadas 
De restos de animais 
E	de	plantas	em	decomposição

Tudo	isso	é	poluição 
poluição	do	ar

Disponível	em:	<https://www.letras.mus.br/charrete/965108/>.	
Acesso	em:	4	dez.	2019	(Adaptação).

QUESTÃO 7

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.

A) O	 texto	 expõe	 diversas	 causas	 da	 poluição	 do	
ar, sejam elas provocadas ou não pelo homem.

B) A	 letra	 da	 música	 exorta	 a	 população	 a	 se	
engajar	no	combate	à	poluição	do	ar.

C) As	causas	da	poluição	do	ar	são	bem	conhecidas	
da	população.

D) As	 diversas	 causas	 da	 poluição	 do	 ar	 podem	
ser	facilmente	combatidas	se	houver	vontade	da	
população.

QUESTÃO 8

O	trecho	em	que	há	erro	na	concordância	é:

A) “A	 poeira	 que	 sai	 do	 chão	 /	 Nas	 ruas	 não	
asfaltadas”

B) “Os	incêndios	na	floresta	/	Na	mata	e	na	selva	/	
Também	provoca”

C) “Em	 todo	 instante	 você	 pode	 encontrar	 /	 
A	fumaça	e	os	gases	liberados	pelas	fábricas”

D) “Você	 já	 parou	 pra	 imaginar	 /	 o	 que	 polui	 o	 
nosso ar?”

QUESTÃO 9

Assinale	a	alternativa	em	que	há	ocorrência	de	palavra	
ou	expressão	típica	da	linguagem	oral.

A) “A	 queima	 do	 lixo	 em	 incineradores	 /	 Dos	
hospitais”

B) “Você	 já	 parou	 pra	 imaginar	 /	 o	 que	 polui	 o	 
nosso ar?”

C) “A	 poeira	 que	 sai	 do	 chão	 /	 Nas	 ruas	 não	
asfaltadas	/	E	sem	calçadão”

D) “Tudo	isso	é	poluição	/	poluição	do	ar”

QUESTÃO 10

Releia este trecho.

“Os	 gases	 que	 saem	 dos	 esgotos	 /	 Das	 fossas	 mal	
cuidadas”

De acordo com o Vocabulário ortográfico da língua 
portuguesa (VOLP), da Academia Brasileira de Letras,  
o	adjetivo	“malcuidado”	é	escrito	dessa	forma.

Em	relação	à	palavra	registrada	pelo	VOLP,	é	possível	
afirmar	que	seu	processo	de	formação	ocorreu	por

A) composição	por	justaposição.

B) composição	por	aglutinação.

C) derivação	prefixal.

D) derivação	sufixal.

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa em que a palavra destacada é 
acentuada por motivo diverso das demais.

A) “Os incêndios	na	floresta”
B) “[...] e até estado de emergência	já	foi	declarado	

na cidade [...]”
C) “A	fumaça	e	os	gases	liberados	pelas	fábricas”
D) “[...]	um	bar	em	Nova	Déli,	capital	da	Índia,	vende	

doses de oxigênio aromatizado [...]”

INSTRUÇÃO:	 Leia	o	 texto	a	 seguir	 para	 responder	às	
questões 12 e 13.

Disponível	em:	<http://twixar.me/HzhT>.	 
Acesso	em:	4	dez.	2019.

QUESTÃO 12

No	primeiro	quadrinho	da	 tirinha,	a	primeira	ocorrência	
de	reticências	na	fala	da	mãe	da	criança	indica

A) hesitação,	que	aponta	suspense.
B) possibilidade	de	continuação.
C) interrupção	da	fala	da	mãe.
D) dúvida	de	quem	está	falando.
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QUESTÃO 13

Releia este trecho.

“...se	não	cuidarmos	da	natureza,	ela	se	vinga!”

A	conjunção	presente	nesse	trecho	confere	a	ele	uma	ideia	

A) conclusiva.

B) condicional.

C) adversativa.

D) consecutiva.

INSTRUÇÃO:	Leia	o	texto	a	seguir	para	responder	às	questões	14 e 15.

Disponível	em:	<http://twixar.me/MdhT/>.	Acesso	em:	4	dez.	2019.

QUESTÃO 14

São características presentes nesse texto, exceto:

A) Linguagem	verbal.

B) Linguagem	não	verbal.

C) Linguagem	culta.

D) Linguagem	coloquial.

QUESTÃO 15

Os	subtópicos	desse	texto	(saúde,	clima,	água,	energia	e	alimentos)	podem	ser	classificados	como	substantivos	concretos,	
exceto:

A) Clima.

B) Alimentos.

C) Saúde.

D) Energia.
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LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16

A respeito dos direitos sociais previstos em capítulo 
próprio	 da	 Constituição	 Federal	 de	 1988,	 assinale	 a	
alternativa correta.

A) O	 pagamento	 de	 salário-família	 em	 razão	 do	
dependente	 é	 aplicável	 a	 todo	 trabalhador	 que	
comprove	a	existência	de,	pelo	menos,	um	filho	
em idade escolar. 

B) É	recomendável	que	a	remuneração	do	trabalho	
noturno	 não	 seja	 inferior	 ao	 trabalho	 diurno	
desenvolvido,	 sendo,	 no	 entanto,	 facultada	 ao	
empregador	 a	 decisão	 sobre	 a	 remuneração	
superior daquele. 

C) Além de outros direitos que visem a melhoria de 
sua	condição	social,	ao	trabalhador	é	garantido	
o	direito	ao	gozo	de	férias	anuais	remuneradas	
com, pelo menos, metade a mais do que o 
salário	normal.	

D) É	direito	do	trabalhador	urbano	e	rural	a	duração	
do	 trabalho	não	 superior	 a	oito	 horas	diárias	e	
44	 horas	 semanais,	 facultada	 a	 compensação	
de	 horários	 e	 a	 redução	 de	 jornada,	 mediante	
acordo	com	convenção	coletiva	de	trabalho.	

QUESTÃO 17

Quanto	 às	 disposições	 atinentes	 à	 associação	
profissional	ou	sindical	previstas	na	Constituição	Federal,	
assinale a alternativa correta.

A) Ao	 sindicato	 cabe	 a	 defesa	 dos	 direitos	 e	
interesses	 coletivos	 da	 categoria,	 inclusive	 em	
questões judiciais ou administrativas, sendo 
certo	que	os	interesses	individuais	da	categoria	
deverão	 ser	 pleiteados	 pelos	 empregados,	
separadamente. 

B) A	 lei	 não	 poderá	 exigir	 autorização	 do	 Estado	
para	 a	 fundação	 de	 sindicato,	 ressalvado	 o	
registro	 no	 órgão	 competente,	 vedadas	 ao	
Poder	Público	a	interferência	e	a	intervenção	na	
organização	sindical.	

C) Ninguém	será	obrigado	a	filiar-se	ou	a	manter-se	 
filiado	 a	 um	 sindicato,	 razão	 pela	 qual	 não	 é	
obrigatória	 a	 participação	 dos	 sindicatos	 nas	
negociações	coletivas	de	trabalho.

D) A	candidatura	a	cargo	de	direção	ou	representação	
sindical	não	é	motivo	de	dispensa	do	empregado	
sindicalizado,	 sendo	 a	 estabilidade	 garantida	
apenas	no	 caso	de	 sua	eleição,	 pelo	prazo	de	
dois	anos	após	o	final	do	mandato.	

QUESTÃO 18

São direitos e deveres individuais e coletivos previstos 
na	Constituição	Federal,	exceto.

A) Livre	locomoção	no	território	nacional	em	tempo	
de	paz	ou	de	guerra,	podendo	qualquer	pessoa	
nele entrar, permanecer ou dele sair com seus 
bens. 

B) Liberdade de expressão no exercício da atividade 
intelectual,	artística,	científica	e	de	comunicação,	
independentemente	de	censura	ou	licença.	

C) Inviolabilidade	da	casa	como	asilo	do	indivíduo,	
ninguém	 nela	 podendo	 penetrar	 sem	 o	
consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante	 delito	 ou	 desastre,	 ou	 para	 prestar	
socorro.

D) Inviolabilidade	da	liberdade	de	consciência	e	de	
crença,	sendo	assegurado	o	 livre	exercício	dos	
cultos	 religiosos	 e	 garantida,	 na	 forma	 da	 lei,	 
a	proteção	aos	locais	de	culto	e	as	suas	liturgias.	

QUESTÃO 19

Quanto	 às	 competências	 atribuídas	 ao	 município	 de	
Catas	Altas	por	sua	Lei	Orgânica,	assinale	a	alternativa	
correta.

A) É vedado ao município desapropriar bens, seja 
por	 necessidade	 ou	 utilidade	 pública,	 ou	 por	
interesse social, restrita tal competência ao 
estado de Minas Gerais. 

B) Cabe	 ao	 município	 constituir	 guarda	 municipal	
destinada	 à	 proteção	 de	 seus	 bens,	 serviços	
e	 instalações,	 nos	 termos	 da	 Constituição	 da	
República.	

C) Ao	 município	 compete	 a	 administração	 e	
aquisição	 dos	 seus	 bens,	 sendo	 que	 a	 sua	
alienação	caberá	ao	estado	de	Minas	Gerais	por	
força	de	lei	específica.		

D) A	 instituição	 e	 arrecadação	 dos	 tributos	 de	
competência	do	município	será	feita	pela	União,	
cabendo	 àquele	 apenas	 a	 aplicação	 de	 suas	
receitas. 

QUESTÃO 20

De	acordo	com	a	Lei	Orgânica	do	município	de	Catas	
Altas,	 a	 administração	 pública	 direta	 é	 aquela	 que	
compete	a	órgão	de	qualquer	dos	poderes	do	município.	

Já	a	administração	indireta	é	a	que	compete	à(s)

A) organizações	sociais	controladas	pela	União.

B) sociedade de economia mista. 

C) organização	não	governamental.

D) pessoa jurídica de direito privado, sem 
participação	governamental.
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QUESTÃO 21

A	 Lei	 Complementar	 nº	 512,	 de	 01	 de	 abril	 de	 2016,	
dispõe	 sobre	 o	 estatuto	 dos	 servidores	 públicos	 do	
município	de	Catas	Altas	–	MG.	

A	partir	de	suas	disposições	gerais,	é	correto	afirmar:

A) Classe	é	 o	 agrupamento	 de	 cargos	da	mesma	
profissão	 que,	 por	 lei,	 tenham	 idêntica	
denominação,	o	mesmo	conjunto	de	atribuições	
e responsabilidades e o mesmo padrão de 
vencimento. 

B) Os	 cargos	 públicos,	 acessíveis	 a	 todos	 os	
brasileiros,	são	criados	por	lei,	com	denominação	
própria	 e	 vencimentos	 pagos	 pelos	 cofres	
públicos	ou	com	recursos	oriundos	da	iniciativa	
privada,	mediante	colaboração.		

C) O	 conceito	 de	 servidor	 público	 é	 restrito	 à	
pessoa	 legalmente	 investida	 em	cargo	público,	
em	 caráter	 efetivo,	 sendo	 certo	 que	 aqueles	
investidos	 em	 cargos	 em	 comissão	 são	
considerados particulares da iniciativa privada. 

D) Carreiras	 são	 funções	 instituídas	 por	 lei,	
exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes	 de	 cargo	 público,	 destinando-se	 às	
atribuições	de	chefia,	direção	e	assessoramento.	

QUESTÃO 22

São	 requisitos	 básicos	 para	 provimento	 em	 cargo	
público	instituídos	pelo	Estatuto	dos	Servidores	Públicos	
do município de Catas Altas, exceto: 

A) Atendimento	a	condições	especiais	previstas	em	
lei	para	determinados	cargos.

B) Aprovação	em	concurso	público,	ressalvadas	as	
exceções	legais.	

C) Aptidão	 física	 e	 mental,	 comprovada	 em	
inspeção	médica	oficial	ou	particular.

D) Gozo dos direitos políticos e idade mínima de 
dezoito anos. 

ATUALIDADES

QUESTÃO 23

O perímetro urbano da cidade de Catas Altas é tombado 
pelo	Instituto	Estadual	do	Patrimônio	Histórico	e	Artístico	
de	Minas	Gerais	(IEPHA),	o	que	implica	que

A) a	 transferência,	 sob	 indenização,	 da	 propriedade	
do	bem	 tombado	deve	 ser	 feita	 para	 a	Prefeitura	
Municipal,	a	qual	deve	dar	destinação	cultural	a	ele.

B) as	 construções	 históricas	 passam	 a	 ter	 a	 sua	
manutenção	sob	 responsabilidade	exclusiva	do	
IEPHA	e	custeadas	pelo	governo	estadual.

C) o perímetro urbano da cidade é considerado 
de	 valor	 histórico,	 artístico,	 cultural	 e	
arquitetônico,	devendo	ser	preservado,	evitando	
descaracterizações.

D) os	proprietários	de	bens	tombados	devem	manter	
a	sua	propriedade	em	família	e,	caso	necessitem	
vendê-la,	devem	fazê-lo	somente	para	o	IEPHA.

QUESTÃO 24

A “#VivaCatasAltas” é o slogan de uma campanha da 
Prefeitura	 Municipal	 de	 Catas	 Altas,	 que	 tem	 como	
objetivo

A) combater	a	proliferação	do	mosquito	da	dengue.

B) estimular a atividade de turismo na cidade.

C) preservar	o	patrimônio	arquitetônico	municipal.

D) promover	práticas	de	agricultura	orgânica.

QUESTÃO 25

A cidade de Catas Altas obteve, no mês de outubro de 
2019,	junto	ao	Conselho	Federal	de	Odontologia	(CFO),	
a	 terceira	colocação	nacional	em	saúde	bucal	entre	as	
cidades	da	região	sudeste	com	até	20	000	habitantes.	

Isto	ocorreu	porque,	de	acordo	com	o	CFO,	Catas	Altas

A) apresentou um dos índices mais baixos de 
problemas	 de	 saúde	 bucal	 entre	 cidades	 do	
mesmo porte.

B) aprimorou	 o	 sistema	 de	 fluoretação	 das	 águas	
de abastecimento doméstico e, sobretudo, das 
escolas.

C) criou	 projetos	 de	 agricultura	 orgânica,	
favorecendo	 o	 bom	desenvolvimento	 da	 saúde	
bucal. 

D) investiu	na	implantação	e	efetivação	de	políticas	
públicas	de	saúde	bucal	no	último	ano.

QUESTÃO 26

A Black Friday, que tem se tornado um evento comum 
para	os	brasileiros,	constitui-se	como	um(a)			

A) alternativa	de	 compras	a	baixo	 custo	oferecida	
pelos lojistas mineiros para driblar a crise 
econômica.

B) competição	 estabelecida	 entre	 vários	 lojistas	
para	 estimular	 vendas	 por	 preços	 abaixo	 do	
custo.

C) dia	 em	 que	 lojistas	 baixam	 os	 preços	 de	 seus	
produtos, para estimular vendas, provocando 
corrida	às	lojas.

D) liquidação	 total	 de	 estoques	 dos	 lojistas	 para	
abrir	 a	 temporada	 de	 compras	 para	 o	 Natal	 e	
festas	de	fim	de	ano.
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QUESTÃO 27

Analise	o	gráfico	a	seguir.	

O	TEMPO,	21	nov.	2019.	p.	8.		

Esse	gráfico	apresenta	a	tendência	ao	crescimento	do	trabalho	informal	no	Brasil.	Trabalhador	informal	é

A) quem	trabalha	sem	carteira	assinada	e,	portanto,	sem	a	proteção	dos	direitos	trabalhistas.
B) Pessoa	que,	em	função	da	natureza	do	ofício,	trabalha	em	casa,	não	precisando	de	um	escritório.	
C) profissional	autônomo	que	presta	serviços	na	condição	de	microempreendedor	individual.
D) indivíduo	que,	 por	 causa	do	desemprego,	 aceita	 um	emprego	que	exige	qualificação	 inferior	 ao	 seu	nível	 de	

formação.

QUESTÃO 28

Racismo	oficial.	Carta Capital,	27	nov.	2019.	p.	35.

A	partir	da	análise	dos	dados	sobre	as	taxas	de	ocupação	de	cargos	gerenciais	e	de	subutilização	do	trabalho	no	ano	de	
2018,	é	correto	afirmar:

A) Brancos,	pretos	e	pardos	são	igualmente	afetados	quando	se	consideram	as	taxas	de	subutilização	devido	aos	
efeitos	da	crise	econômica	do	Brasil.

B) Cargos	gerenciais	têm	taxa	de	ocupação	por	brancos	de	aproximadamente	150%	em	relação	aos	mesmos	cargos	
ocupados por pretos e pardos.  

C) Pretos	 ou	 pardos	 apresentam	menor	 qualificação	 profissional,	 por	 isso	 tem	 presença	menor	 em	 cargos	 que	
demandam conhecimentos superiores.

D) Taxas	semelhantes	na	ocupação	de	cargos	gerenciais	e	de	subutilização	revelam	tratamento	igual	para	pretos	e	
pardos	nas	duas	situações.
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QUESTÃO 29

Disponível	em:	<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf>.	Acesso	em:	14	nov.	2019.

Os	dados	divulgados	pelo	IBGE	em	novembro	de	2019	informam	sobre	a	escolaridade	de	pretos	e	pardos	comparados	
a de brancos. 

Dessa	forma,	os	dados	apontam	que	

A) as	 diferenças	 refletem	a	 representatividade	 desses	 grupos	 dentro	 da	 sociedade,	 considerando	 até	 as	mortes	
precoces	que	afetam	pretos	e	pardos.

B) as	populações	brancas	revelam	pouca	variação	de	abandono	escolar	se	comparadas	a	pretos	e	pardos,	mantendo	
equilíbrio entre os seis e 24 anos de idade.

C) estatisticamente	 pretos	 e	 pardos	 têm	 menor	 tendência	 a	 concluir	 a	 formação	 nos	 níveis	 mais	 elevados	 de	
escolarização.		

D) os	valores	apresentados,	quando	analisados	a	partir	da	média	ponderada,	permitem	afirmar	que	o	país	atinge	as	
metas	educacionais	governamentais.

QUESTÃO 30

Uma	infestação	alta	de	mosquitos	e	a	presença	de	um	vírus	diferente	em	um	local	onde	a	população	não	tem	imunidade	
são	a	combinação	perfeita	para	a	epidemia.	

O	TEMPO,	21	nov.	2019.	p.	22.

O	trecho	anterior	é	o	depoimento	de	um	médico,	diretor	da	Sociedade	Mineira	de	Infectologia,	para	explicar	o	quadro	de	
epidemia	de	dengue	que	o	estado	de	Minas	Gerais	viveu	em	2019.	

De acordo com esse depoimento, o quadro epidêmico pode ser explicado

A) pela	grande	infestação	de	mosquitos,	para	a	qual	o	estado	não	possui	recursos	suficientes	de	combate	e	controle.

B) pela	não	vacinação	da	população	em	postos	de	saúde,	aliada	à	grande	infestação	de	mosquitos,	favorecendo	a	
proliferação	da	dengue	em	Minas.

C) Porque,	além	de	uma	grande	infestação	de	mosquitos,	pode	haver	a	presença	de	um	tipo	de	vírus	diferente	do	
que	já	circulava	no	estado.

D) porque	o	descuido	da	população	com	a	limpeza	provocou	a	grande	infestação	de	mosquitos,	o	que	ocasionou	a	
crise	epidêmica	de	2019.
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AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAçõES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUçõES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.

USE CANETA ESFEROGRáFICA AzUL OU PRETA.



AT
EN

Ç
Ã

O
:

A
G

U
A

R
D

E 
A

U
TO

R
Iz

A
Ç

Ã
O

PA
R

A 
vI

R
A

R
 O

 C
A

D
ER

N
O

 D
E 

PR
O

vA
.


